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Streszczenie  

 

 

             W rozprawie poruszona została tematyka która jest niezwykle istotna dla działania 

jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie zaś powiatu wykonującego zadania 

publiczne. Rozprawa doktorska obejmowała problemy współdziałania w wykonywaniu zadań 

publicznych,  zamierzenie badawcze stanowiła analiza rozwiązań prawnych które stanowią 

formę wykonania zadań powiatu w ochronie zdrowia, co pomogło finalnie określić  czy 

współdziałanie w tym obszarze, odbywa się w sposób zapewniający podstawy dla zrzeszania 

się powiatów i jednocześnie zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego dla obywateli.  

           Ważnym aspektem działania samorządu terytorialnego w Polsce jest możliwość 

wykonywania zadań publicznych wspólnie z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi. 

Samo współdziałanie jako zagadnienie naukowe, stanowi przedmiot zainteresowania nie 

tylko nauk prawnych, zawiera bowiem w swej treści wartości powiązane  z prakseologią, 

prawem, polityką i zarządzaniem, stąd też istnieje realne niebezpieczeństwo 

powierzchownego potraktowania tematu. Przy bliższym analizowaniu problematyki 

współpracy pojawia się problem doboru metod badawczych czy również problem 

uwzględnienia wielości i złożoności różnorodnych aspektów.  

             Punktem wyjścia dla rozważań zawartych w rozprawie była przyjęta teza główna 

oraz tezy szczegółowe. Główną tezą badawczą było stwierdzenie, iż regulacje prawne będące 

podstawą współdziałania powiatów w wykonywaniu zadań ochrony zdrowia powinny 

zapewniać podstawowe warunki dla zrzeszania się powiatów  i bezpieczeństwa zdrowotnego 

obywateli,  (służące zaspokajaniu potrzeb wspólnot lokalnych, podejmowanych w celu 

realizacji dobra wspólnego), wzorzec ten pozwoli na właściwe wykorzystanie tych przepisów                                

w wykonywaniu zadań ochrony zdrowia.  

           Poczynione rozważania, pozwoliły przyjąć właściwe wnioski. Powiat wyposażony 

został w możliwości organizacyjno prawne, prowadzenia podmiotu leczniczego w formie 

współdziałania z innymi samorządami jak i podmiotami prywatnymi. Regulacje prawne 

będące podstawą współdziałania powiatów w wykonywaniu zadań ochrony zdrowia 

zapewniają powiatom podstawowe warunki dla zrzeszania się, (jednak warunki te powinny 

zostać rozszerzone), i nie pomijają gwarantowania - podstawowego bezpieczeństwa 

zdrowotnego obywateli.  Regulacje jednak powinny cechować się spójnością, jasnością                   

i właściwym uporządkowaniem,  posiadają negatywne cechy związane z doraźnymi celami 

politycznymi, które miały wpływ na ich tworzenie, o czym świadczy choćby wielokrotnie 
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nowelizowana ustawa o działalności leczniczej.  Akty prawne stanowiące dla powiatu 

podstaw dla współdziałania, oczywiście są środkiem służącym wykonaniu zadań w obszarze 

ochrony zdrowia, jednak konieczne jest wprowadzenie zmian, które zniwelują istniejące 

uwarunkowania negatywne. 

 

 

Summary  

 

               

             The thesis discusses the subject matter which is extremely important for the operation 

of local government units, especially the poviat performing public tasks. The self-government 

was introduced gradually, first at the level of the commune, then the poviat and the 

voivodship. The self-government founders predicted that they would not take into account all 

possible solutions to optimize and adapt at the very beginning of his life. It can be said that 

the local government is not perfect yet, and its further improvement depends on the attitude 

of science, practice and jurisprudence. We all form a local government community, we are all 

responsible for the self-government in a sense. The changes considered in this dissertation are 

not aimed solely at the scientific solution to the problem of inconsistent regulation and the 

indication of solutions. 

               Important aspekt of the operations of local goverment in Poland is the ability to 

perform public task jointly with other public or private entities.  Cooperation as a scientific 

issue is of interest not only to legal sciences, it contains in its content the values related to 

praxeology, law, politics and management, hence there is a real danger of superficial 

treatment of the subject. The problem of selecting research methods or the problem of taking 

into account the multiplicity and complexity of various aspects arises when analyzing the 

problem of cooperation more closely. 

                 The dissertation was extremely important to local government units, especially the 

poviat as the entity running poviat hospitals. The poviat was equipped with organizational 

and legal possibilities, running a medical entity in the form of cooperation with other self-

governments as well as private entities. Legal regulations being the basis for the cooperation 

of poviats in the performance of health care tasks provide poviats with basic conditions for 

self-government association and do not overlook the guarantee of basic health security for 

citizens. Regulations, however, should be characterized by coherence, clarity and proper 

ordering, they have negative features related to ad hoc political goals that have had an impact 
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on their creation, as evidenced by the amended act on medical activity. The legal acts 

constituting the basis for co-operation for the poviat, of course, are a means of performing 

tasks in the area of health protection, but it is necessary to introduce changes that will 

eliminate the existing negative conditions. First of all, properly constructed legal acts that are 

the basis for the functioning of the public task implementation system, proper structures in 

performing these tasks, the division of competences between individual authorities, clear and 

transparent conditions for their implementation, will allow local government units to use 

forms of cooperation in the implementation of public tasks. 
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